BENESTAR SOCIAL

CASAL DE LA GENT GRAN
FEM MANUALITATS
Socis/es, si voleu passar una bona estona,
veniu al Casal tots el dimecres de 5 a 7 de
la tarda al taller de manualitats.
Comencem el 13 de Setembre.
Activitat gratuïta.
Us podeu apuntar fins a finals d'agost a la
Nati, en horari del Casal.
SORTIDA A CERET
Sortida organitzada per l'Associació Don@
el 17 de setembre a Ceret per a la XX
Trobada de Puntaires del Vallespir.
Sortida per a tothom. Els dissabtes a Ceret
hi ha un mercat típic i un entorn molt bonic
per a passejar.
A la tornada el dinar serà en el SelfService de la Jonquera.
Per a més informació truqueu a la Dolors
972 5742 48 o a la Pilar 972 580824
ALTRES ACTIVITATS

Piscina Municipal de Fontcoberta
Tots els dissabtes del mes d'agost sopar a
la fresca i alguna activitat sorpresa.
Més informació a la piscina.
Constel·lacions Familiars i Sistèmiques.
El proper taller tindrà lloc el 10 de
setembre al matí a Fontcoberta. Que
gaudiu dels descans estieunc! Renée
Thunnissen 669763493

CONSELL PARROQUIAL
Romiatge de les Parròquies del Pla de l'Estany
al Santuari de la Mare de Déu del
Collell el 9 de setembre, amb el lema "Som
Comunitat".
Hi haurà servei d'autocar i restaurant.
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Més informació en programes a part.
11 DE SETEMBRE
Ja tenim a la venda els tiquets pels busos
per an
anar a Barcelona l'11 de setembre.
El preu del tiquet d’anada i tornada és de
10 €. Cada tiquet informa d'horaris i lloc
de sortida.
Venta de tiquets a l’Ajuntament.

Com sempre tenim molt menys seients
dels que ens agradaria tenir, per tant
compreu el tiquet com més aviat millor.
L'HEM DE TORNAR A FER GROSSA
PER TANT US NECESSITEM A TOTS
A BARCELONA !!!!
INFORMACIÓ D’INTERÈS MUNICIPAL

• Durant el mes d’agost, els dimecres al matí,
l’Ajuntament estarà tancat.
• El proper divendres 5 d’agost l’Ajuntament
romandrà tancat per festa local.
• RONDA GIRONA disposem d’ adhesius
RONDA GI perquè no t’aturis a l’entrada de
l’autopista.Qui estigui interessat, pot venir a
recollir
recollir-lo, donant la matrícula del seu vehicle.

L’Agutzil
de

Ajuntament
Fontcoberta
Telèfon 972 574 139 / Fax 972 581 376
ajuntament@fontcoberta.cat /agutzil@fontcoberta.cat

FESTA MAJOR DE FONTCOBERTA
3, 4, 5, 6 D’AGOST

Dijous, 3 d’agost
Cinema a la fresca
A les 10 de la nitdavant el pavelló projecció
de la pel·lícula

“Mañana empieza todo”
Servei de bar i entrepans
Divendres, 4 d’agost
A les 10 de la nit, davant del pavelló,
representació a càrrec de Traster Teatre
de Fontcoberta de l’obra

“Embolica que embolica”
una comèdia de riure amb 2 actes de Lluís
Milla.
Frederic, Advocat: Lluís Freixa
Mingo, fill de la portera: Joan Luengo

Trapanella, el seu amic: Vicenç Viñas
Nen que demana un tortell: Biel Planas
Nen que demana un patinet: Blai Planas
Bonifaci Bonafe: Jaume Roura
Don Cristòfol Farigola, sogre d’en
Frederic: Marc Sánchez
Segimon, amic de Don Cristòfol: Arnau
Soler
Pere Anton, masover de la Torre: Lluís
Vila
Otto, mecànic alemany 1: Lluís Banal
Mecànic alemany 2: Arnau Soler
Mecànic alemany 3: Biel Planas
Direcció: Teresa Colprim
Decorats, muntatge, llums i so: Traster
Teatre de Fontcoberta

coordinació i molte
moltes més activitats relacionades
amb el circ.

Servei de bar i entrepans

A les 9 del vespre a l’esplanada Trem al costat del
camp de futbol (Meló amb pernil, botifarra i
pollastre a la brasa, past
pastís, aigua, vi, pa, cava,
cafè.)
Col·laboració: 14 euros. Data límit 3 d’agost
Menú infantil (Macarrons acompanyats o no,
botifarra a la brasa, gelat, pa i aigua)
Col·laboració: 6 euros. Data límit 3 d’agost
Tiquets a Ca l’Estrella i a Supermercat
SupermercatCarnisseria Li
Lidia
Cal portar plats, coberts i gots

Dissabte, 5 d'agost
Concurs de dibuix amb llapis de colors
A les 10 del matí al pavelló (Inscripcions
1/4 d’ hora abans)
Campionat de Botifarra Local
A 2/4 de 5 de la tarda inscripcions al
pavelló
Seguidament Campionat.
A partir de les 5 de la tarda al pavelló es
duran a terme 2 tallers:
Taller de circ viu i riu:malabars,
bicicletes estrambòtiques, monocicles,
slackline, corda d’equilibris, activitats de

Taller d’inflable i llits elàstics
elàstics: portarem un
inflable i llits elàstics perquè els nens i nenes es
puguin desfogar, saltar, córrer i gaudir
gaudir-ne lo
millor possible.
Missa per als difunts
A les 6 de la tarda a l’ església de Melianta.
Country
A partir de 2/4 de 8 de la tarda davant el pavelló
per en Joan i la Montse
Montse.
Sopar de germanor

En acabar el sopar disco mòbil Supersó per
amenitzar la vetllada

Diumenge, 6 d’agost
COMMEMORACIÓ DELS 1100 ANYS DE
LA CONSAGRACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE
FONTCOBERTA
A 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de
Fontcoberta, ofici solemne presidit pel Sr.
Bisbe Francesc Pardo.
Pardo Amb acompanyament
de la cobla Baix Empordà
A 2/4 d’1 Acte Institucional amb la
participació de les autoritats.
Tot
ot seguit inauguració de l’exposició
d’elements i fotografies retrospectives de
d
la parròquia i presentació a càrrec de
l’historiador Genís Barnosell del llibre “La
parròquia de Fontcoberta” de l’autor local
Jaume Colomer.
A continuació actuació musical
mu
del duet de
veu i violí Alba Bosch i Cèlia Johé.
A la sortida, vermut popular per
pe a tothom.
Festa de l’ escuma i inflables
A les 6 de la tarda davant el pavelló.
pavelló
Concert de musica catalana
A les 8 de la tarda a càrrec del grup Que Tal
Quartetdavant del pavelló.
Seguidament Ball pel Grup Què Tal Quartet

Servei de bar i entrepans
En cas de mal temps tots els actes es farien
dins el pavelló
La comissió es reserva el dret de modificar
modifica el
programa.
programa

